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 Inleiding

Dit	document	werd	geschreven	om	u,	als	voorschrijvende	arts,	te	helpen	het	Isosupra®	
Lidose	Programma	ter	Preventie	van	de	Zwangerschap	beter	te	leren	kennen.	Dit	preventie-
programma	is	ontstaan	uit		een	Europese	harmonisatie	van	de	SKP	(Samenvatting	van	de	
Kenmerken	van	het	Product).

GELIEVE OP TE MERKEN DAT DIT DOCUMENT SLECHTS INLICHTINGEN 

OVER HET ISOSUPRA® LIDOSE PROGRAMMA TE PREVENTIE VAN DE 

ZWANGERSCHAP BEVAT– VOOR EEN VOLLEDIGE INFORMATIE OVER DE  

DOSERING EN EEN LIJST VAN DE BIJWERKINGEN, GELIEVE DE VOLLEDIGE SKP 

VAN ISOSUPRA® LIDOSE TE RAADPLEGEN DIE ALS BIJLAGE IS TOEGEVOEGD.
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Belangrijke FEITEN betreffende Isosupra® Lidose

•		Isosupra®	Lidose	is	een	krachtig	geneesmiddel	dat	gebruikt	wordt	voor	de	behandeling	

van	ernstige	acne	(nodulaire	acne,	acne	conglobata	of	acne	met	risico	op	blijvende	

littekens)	die	resistent	zijn	aan	adequate	kuren	met	systemische	antibiotica	en	topische	

behandeling.

•		Isosupra®	Lidose	behoort	tot	de	retinoïden,	een	klasse	van	geneesmiddelen	die	alle	na-

tuurlijke	en	synthetische	analogen	van	vitamine	A	omvat.	

•		Isosupra®	Lidose	is	zeer	teratogeen.	Daarom:

•		Is	een	zwangerschap	een	absolute	contra-indicatie	tijdens	de	behandeling	met	Isosupra®	

Lidose.	De	patiënten	mogen	niet	zwanger	zijn	of	worden	tijdens	hun	behandeling	met	

Isosupra®	Lidose,	noch	gedurende	een	maand	voor	of	na	het	einde	van	de	behandeling.

•		Kan	een	foetale	blootstelling	aan	isotretinoïne	dodelijke	of	ernstige	aangeboren	afwijkin-

gen	veroorzaken.

De zwangerschap tijdens de behandeling met Isosupra® Lidose

De	eliminatiehalfwaardetijd	van	isotretinoïne	bedraagt	gemiddeld	19	uur. De	eliminatiehal-

fwaardetijd	van	4-oxo-isotretinoïne,	het	metaboliet	met	de	traagste	eliminatietijd,	bedraagt	

gemiddeld	29	uur.	Voor	een	optimale	veiligheidsmarge	om	een	zwangerschap	te	voorko-

men,	moeten	uw	patiënten	hun	anticonceptie	minstens	gedurende	een	maand	na	de	inname	

van	Isosupra®	Lidose	verderzetten.
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Aangeboren afwijkingen

Er	bestaat	een	uiterst	hoog	risico	op	een	misvormd	kind	wanneer	de	patiënte	zwanger	

wordt	tijdens	de	behandeling	met	Isosupra®	Lidose,	ongeacht	de	dosering	en	duur	van	de	

behandeling.

Elke	foetus	die	tijdens	de	zwangerschap	blootgesteld	wordt,	kan	aangetast	zijn.	Blootstel-

ling	van	de	foetus	aan	isotretinoïne	mondt	niet	altijd	uit	in	aangeboren	misvormingen,	maar	

er	bestaat	geen	precieze	manier	om	de	incidentie	van	de	afwijkingen	te	bepalen.	Ook	het	

risico	op	een	spontane	miskraam	is	hoger.	De	foetale	misvormingen	gerelateerd	aan	het	

gebruik	van	isotretinoïne	omvatten:	

•		afwijkingen	van	het	centrale	zenuwstelsel	(hydrocephalus,	cerebellaire	misvormingen/

afwijkingen,	microcefalie)

•		faciale	dysmorfie	

•		gespleten	gehemelte

•		afwijkingen	buitenoor	(afwezigheid	van	buitenoor,	kleine	of	afwezige	uitwendige	gehoor-

gang)

•		oogafwijkingen	(microftalmie)

•		cardiovasculaire	afwijkingen	(conotruncale	misvormingen	zoals	tetralogie	van	Fallot,	

transpositie	van	de	grote	vaten,	septumdefecten)

•		afwijkingen	van	de	thymus

•		afwijkingen	van	de	bijschildklieren
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Informatie over het voorschrijven van isosupra® 
lidose aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd

Alvorens	Isosupra®	Lidose	voor	te	schrijven,	is	het	belangrijk	om:	

1)	vrouwen	te	identificeren	die	al	zwanger	zijn	

2)	vrouwen	te	identificeren	die	niet	genoeg	garanties	kunnen	bieden	dat	ze	een	zwanger-

schap	kunnen	vermijden	voor,	gedurende	en	na	de	behandeling.

 	 De	patiënte	moet	beseffen	dat	ze	een	belangrijke	verantwoordelijkheid	draagt	

door	de	keuze	om	een	behandeling	met	Isosupra®	Lidose	te	volgen;	zij	moet	eveneens	

aanvaarden	dat	geen	enkele	contraceptieve	methode	onfeilbaar	is.	Bij	elke	patiënte	moet	u	

nagaan	of	ze	de	adequate	adviezen	betreffende	zwangerschapspreventie	wel	degelijk	heeft	

gekregen	en	dat	zij	begrepen	heeft	dat	ze	minstens	één	en	bij	voorkeur	twee	doeltreffende	

anticonceptiemethoden	moet	toepassen.	

Contra-indicaties

Isotretinoïne	is	gecontra-indiceerd	bij	vrouwen	die	zwanger	zijn	of	borstvoeding	geven.

Isotretinoïne	is	gecontra-indiceerd	bij	vruchtbare	vrouwen,	tenzij	aan	alle	voorwaarden	die	

door	het	Programma	ter	Preventie	van	de	Zwangerschap	worden	bepaald,	is	voldaan.

Isotretinoïne	is	ook	gecontra-indiceerd	bij	patiënten:

•	met	leverinsufficiëntie

•	met	hyperlipidemieën

•	met	hypervitaminose	A

•	met	een	overgevoeligheid	voor	isotretinoïne	of	één	van	de	hulpstoffen

•	die	gelijktijdig	behandeld	worden	met	tetracyclinen

De patiënte moet de risico’s aanvaarden en de vereiste voorzorgs-
maatregelen nemen om de foetus niet aan Isosupra® Lidose bloot te 
stellen.
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Waarschuwingen en speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Dit geneesmiddel is TERATOGEEN

Isotretinoïne	is	gecontra-indiceerd	bij	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd,	tenzij	aan	alle	

volgende	voorwaarden	van	het	Programma	ter	Preventie	van	de	Zwangerschap	wordt	

voldaan:	

•		De	patiënte	moet	lijden	aan	ernstige	acne	(nodulaire	acne,	acne	conglobata	of	acne	met	

risico	op	blijvende	littekens)	die	resisitent	is	aan	adequate	kuren	met	systemische	antibio-

tica	en	topische	behandeling	(zie	sectie	4.1	“therapeutische	indicaties“)	

•		Ze	begrijpt	het	teratogene	risico.	

•		Ze	begrijpt	de	noodzaak	van	een	strikte	maandelijkse	controle.

•		Ze	begrijpt	de	noodzaak	van	doeltreffende	anticonceptie	en	aanvaardt	dat	ze	die	zonder	

onderbreking	moet	gebruiken	1	maand	voorafgaand	aan	de	behandeling,	tijdens	de	

volledige	duur	van	de	behandeling	en	gedurende	1	maand	na	het	beëindigen	van	de	

Isosupra®	Lidose	behandeling.	Ze	moet	minstens	1	maar	bij	voorkeur	2	aanvullende	

contraceptieve	methoden	gebruiken	(waaronder	een	plaatselijk	voorbehoedsmiddel).	

•		Zelfs	in	geval	van	amenorroe,	moet	de	patiënte	alle	adviezen	aangaande	anticonceptie	

opvolgen.	

•		Ze	begrijpt	en	aanvaardt	de	mogelijke	gevolgen	van	een	eventuele	zwangerschap	en	de	

noodzaak	om	snel	een	dokter	te	raadplegen	als	er	een	risico	op	zwangerschap	bestaat.

•		Ze	begrijpt	de	noodzaak	van	en	gaat	akkoord	met	een	zwangerschaptest	voorafgaand	

aan	de	behandeling,	eventueel	tijdens,	en	verplicht	5	weken	na	het	beëindigen	van	de	

behandeling.

•		Zij	heeft	verklaard	dat	ze	de	gevaren	en	de	noodzakelijke	voorzorgen	die	samengaan	

met	het	gebruik	van	isotretinoïne	heeft	begrepen.

Deze	voorwaarden	gelden	eveneens	voor	vrouwen	die	momenteel	niet	seksueel	actief	zijn,	

behalve	wanneer	de	voorschrijvende	arts	van	mening	is	dat	er	gegronde	redenen	zijn	dat	

er	geen	zwangerschapsrisico	is.	
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•		De	patiënte	voldoet	aan	de	voorwaarden	voor	het	Programma	ter	Preventie	van	de	

Zwangerschap,	die	de	bevestiging	insluit	dat	ze	een	voldoende	bevattingsvermogen	heeft.

•		De	patiënte	kennis	genomen	heeft	van	de	hierboven	aangegeven	voorwaarden. 	

•		De	patiënte	minstens	1	en	bij	voorkeur	2	efficiënte	anticonceptiemethoden	gebruikt	

waarbij	een	plaatselijk	voorbehoedsmiddel,	gedurende	minstens	een	maand	voor	het	

begin	van	de	behandeling	en	dat	de	effectieve	anticonceptie	wordt	voortgezet	tijdens	de	

volledige	duur	van	de	behandeling	en	minstens	een	maand	na	het	beëindigen	van	de	

behandeling.

•		De	zwangerschapstests	moeten	negatief	zijn	voorafgaand	aan	het	begin	van	de	behan-

deling,	gedurende	de	behandeling	en	5	weken	na	beëindiging	van	de	behandeling.	De	

data	en	de	resultaten	van	de	zwangerschapstests	moeten	in	het	dossier	van	de	patiënte	

genoteerd	worden.

Anticonceptie

De	patiënten	moeten	uitgebreide	informatie	ontvangen	over	zwangerschapspreventie	en	

eventueel	naar	een	gynaecoloog	doorverwezen	worden	voor	advies. 	

De	patiënten	in	de	vruchtbare	leeftijd	moeten	minstens	1	doeltreffende	anticonceptie-

methode	gebruiken.	Bij	voorkeur	dient	de	patiënte	een	2de	aanvullende	anticonceptie-

methode	te	gebruiken,	waaronder	een	plaatselijk	voorbehoedsmiddel.	De	anticonceptie	

moet	gedurende	ten	minste	1	maand	na	beëindiging	van	de	behandeling	worden	voortge-

zet,	zelfs	bij	patiënten	met	amenorroe.

De voorschrijvende arts moet zich ervan vergewissen dat: 
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Zwangerschapstests

De	zwangerschapstests	moeten	een	minimale	gevoeligheid	van	25	mIE/ml	serum	of	urine	

hebben.	Het	wordt	aanbevolen	om	de	test	onder	medisch	toezicht	en	op	de	tweede	of	derde	

dag	van	de	menstruatiecyclus	te	gebruiken,	volgens	het	volgende	schema:

Voor het begin van de behandeling 
Om	mogelijke	zwangerschap	voorafgaand	aan	het	begin	van	de	anticonceptie	uit	te	sluiten	

wordt	aanbevolen	om	onder	medisch	toezicht	een	initiële	zwangerschapstest	uit	te	voeren	

en	de	datum	en	het	resultaat	vast	te	leggen.	Bij	een	onregelmatige	menstruatie	moet	het	

tijdstip	van	deze	zwangerschapstest	mee	bepaald	worden	door	de	seksuele	activiteit	van	de	

patiënte.	Dat	wil	zeggen	dat	de	test	moet	worden	uitgevoerd	ongeveer	drie	weken	nadat	de	

patiënte	voor	het	laatst	onbeschermd	seksueel	contact	heeft	gehad.	De	voorschrijvende	arts	

moet	zijn	patiënte	uitvoerig	informeren	over	anticonceptie.

Een	zwangerschapstest	onder	medisch	toezicht	moet	eveneens	worden	uitgevoerd	bij	de	

consultatie	waar	Isosupra®	Lidose	voor	de	eerste	maal	voorgeschreven	wordt,	of	binnen	

de	drie	dagen	die	aan	de	consultatie	voorafgaan.	Deze	test	moet	gebeuren	wanneer	de	

patiënte		gedurende	minstens	1	maand	doeltreffende	anticonceptie	gebruikt	heeft.	Deze	test	

moet	de	zekerheid	bieden	dat	de	patiënte	niet	zwanger	is	wanneer	zij	de	behandeling	met	

Isosupra®	Lidose	aanvangt.

Opvolgingsraadpleging 
Een	opvolgingsraadpleging	moet	om	de	28	dagen	plaatsvinden.	De	noodzaak	om	elke	

maand	onder	medisch	toezicht	een	zwangerschapstest	uit	te	voeren,	wordt		aan	de	beoor-

deling	van	de	arts	overgelaten	rekening	houdend	met	de	seksuele	activiteit	en	het	recente	

menstruele	verleden	(abnormale	menstruatie,	overgeslagen	menstruatie,	of	amenorroe)	van	

de	patiënte.	Waar	nodig	dient	de	vervolgzwangerschapstest	op	de	dag	van	de	consultatie	

of	binnen	de	3	dagen	voorafgaand	aan	de	consultatie	te	worden	uitgevoerd.

Einde van de behandeling 
5	weken	na	het	beëindigen	van	de	behandeling	dient	de	patiënte	een	laatste	zwanger-

schapstest	te	ondergaan	om	een	zwangerschap	uit	te	sluiten.
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Voorwaarden voor voorschrift en aflevering 

Voorschriften	van	Isosupra®	Lidose	voor	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd,	worden	beperkt	

tot	30	behandelingsdagen	en	voor	de	voortzetting	van	de	behandeling	is	een	nieuw	voors-

chrift	nodig.	Bij	voorkeur	dient	de	zwangerschapstest	het	voorschrijven	en	het	afleveren	van	

Isosupra®	Lidose	op	dezelfde	dag	plaats	te	vinden.	Isosupra®	Lidose	moet	uiterlijk	7	dagen	

na	de	datum	waarop	het	voorschrift	werk	gemaakt	worden	afgeleverd.

Zwangerschap en borstvoeding

De	 foetale	 misvormingen	 gerelateerd	 aan	 het	 gebruik	 van	 isotretinoïne	 omvatten	

afwijkingen	 van	 het	 centrale	 zenuwstelsel	 (hydrocephalus,	 cerebellaire	 misvormingen	 of	

afwijkingen,	 microcefalie),	 faciale	 dysmorfie,	 gespleten	 gehemelte,	 afwijkingen	 van	 het	

buitenoor	 (afwezigheid	 van	het	buitenoor,	 kleine	of	afwezige	uitwendige	gehoorgangen),	

oogafwijkingen	 (microftalmie),	 cardiovasculaire	 afwijkingen	 (conotruncale	 misvormingen	

zoals	tetralogie	van	de	Fallot,	transpositie	van	de	grote	vaten,	septumdefecten),	afwijkingen	

van	de	thymus	en	bijschildklier.	Het	risico	op	een	spontane	abortus	is	ook	verhoogd.

Als	een	zwangerschap	optreedt	bij	een	vrouw	die	behandeld	wordt	met	isotretinoïne,	moet	

de	behandeling	onderbroken	worden	en	de	patiënte	voor	evaluatie	en	advies	doorverwezen	

worden	naar	 een	gespecialiseerde	arts	 of	 een	arts	 die	 ervaring	heeft	 op	het	 gebied	 van	

teratologie.

Borstvoeding

Aangezien	isotretinoïne	een	zeer	lipofiel	molecule	is,	gaat	ze	zeer	waarschijnlijk	over	in	de	

moedermelk..	Vanwege	de	mogelijke	bijwerkingen	bij	de	moeder	en	het	kind	wordt	isotreti-

noïne	tijdens	de	borstvoeding	gecontra-indiceerd.

Zwangerschap is een absolute contra-indicatie voor de behandeling met Isosupra® 

Lidose (zie sectie 4.3 “Contra-indicaties”). Als ondanks deze contraceptieve maatre-

gelen toch een zwangerschap optreedt tijdens de behandeling met isotretinoïne of in 

de daarop volgende maand, bestaat er een groot risico op ernstige en ingrijpende 

misvormingen bij de foetus. 
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Isosupra® lidose, 
Programma ter Preventie van de Zwangerschap 

Elementen van het Isosupra® Lidose Programma ter Preventie van de Zwangerschap:

1)		Brochure	voor	artsen	voor	het	voorschrijven	van	Isosupra®	Lidose	aan	vrouwen	in	de	

vruchtbare	leeftijd.

2)		Checklist	die	bij	het	voorschrijven	aan	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd	moet	worden	

gecontroleerd.	

3)		Overeenkomstformulier	betreffende	de	zorgen	en	de	contraconceptie	voor	vrouwen	in	de	

vruchtbare	leeftijd	die	met	Isosupra®	Lidose	behandeld	worden.

4)	Brochure	over	anticonceptie	bestemd	voor	vrouwelijke	patiënten

5)	Algemene	Informatiebrochure	over	Isosupra®	Lidose	bestemd	voor	alle	patiënten

6)	Brochure	voor	apothekers	voor	het	afleveren	van	Isosupra®	Lidose

Elk	van	deze	elementen	wordt	hieronder	meer	in	detail	beschreven.
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1)  Brochure voor artsen voor het voorschrijven van Isosupra® Lidose aan  

vrouwen in de vruchtbare leeftijd:

Het	voorschrijven	van	Isosupra®	Lidose	aan	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd	moet	

volgens	de	modaliteiten	van	het	Isosupra®	Lidose	Programma	ter	Preventie	van	de	

Zwangerschapgebeuren.	

Er	wordt	u,	als	arts,	op	gewezen	dat	dit	slechts	een	eenvoudig	document	is	dat	nooit	het	

volledige	SKP	van	Isosupra®	Lidose	zou	kunnen	vervangen.

2)  Checklist die voor het voorschrijven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

moeten worden gecontroleerd 

Deze	lijst	omvat	alle	criteria	die	in	overweging	dienen	genomen	te	worden	en	de	te	

ondernemen	acties	alvorens	een	behandeling	met	Isosupra®	Lidose	voor	te	schrijven	aan	

een	patiënte	in	de	vruchtbare	leeftijd.

3)  Overeenkomstformulier betreffende de zorgen en de contraconceptie voor 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd die met Isosupra® Lidose behandeld 

worden

Het	overeenkomstformulier	betreffende	de	zorgen	en	de	contraconceptie	bevat	informa-

tie	en	waarschuwingen	voor	de	patiënte	over	de	behandeling	met	Isosupra®	Lidose.	Dit	

formulier	vormt	eveneens	een	bevestiging	dat	de	patiënte	een	duidelijk	inzicht	heeft	in	de	

risico’s	in	verband	met	een	zwangerschap	tijdens,	of	binnen	de	maand	na	het	beëindi-

gen	van	behandeling	met	Isosupra®	Lidose.

4)  Brochure over anticonceptie bestemd voor vrouwelijke patiënten in de vrucht-

bare leeftijd

Deze	brochure	omvat	informatie	over	de	verschillende	anticonceptiemethoden,	hun	

doeltreffendheid,	hun	risico’s	en	voordelen.	Deze	brochure	moet	bij	het	eerste	bezoek	

(aanvang	of	voortzetting	van	de	doeltreffende	anticonceptie)	aan	de	patiënten	overhan-

digd	worden	voor	het	voorschrijven	van	Isosupra®	Lidose.
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5)  Algemene Informatiebrochure over Isosupra® Lidose, bestemd voor alle 

patiënten 

Deze	brochure	verstrekt	belangrijke	informatie	betreffende	de	behandeling	met	

Isosupra®	Lidose	en	verschaft	gebruiksaanbevelingen	voor	mannelijke	en	vrouwelijke	

patiënten.	Ze	bevat	eveneens	uitvoerige	waarschuwingen	die	enkel	bestemd	zijn	voor	

vrouwelijke	patiënten*.	Deze	brochure	moet	aan	alle	patiënten	gegeven	worden	tijdens	

de	eerste	raadpleging.	De	patiënt	moet	aanbevolen	worden	om	de	brochure	bij	te	

houden	en	er	gebruik	van	te	maken	tijdens	de	hele	behandeling.

6)  Brochure voor apothekers voor het afleveren van Isosupra® Lidose 

Dit	document	beschrijft	het	Isosupra®	Lidose	Programma	ter	Preventie	van	de	

Zwangerschap	en	in	het	bijzonder	de	beperkingen	van	aflevering	die	op	de	

voorschriften	van	Isosupra®	Lidose	voor	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd	van	toepassing	

zijn.

 

 

*	In	leeftijd	om	te	verwekken
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Hoe het Isosupra® Lidose 
Programma ter Preventie van de Zwangerschap gebruiken?

1)  Lees de brochure voor artsen voor het voorschrijven van Isosupra® Lidose bij 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

2)  Gebruik de checklist die voor het voorschrijven van Isosupra® Lidose aan  vrouwen 

in de vruchtbare leeftijd moet worden gecontroleerd 

3)  Overhandig aan uw patiënte: 

De algemene informatiebrochure over Isosupra® Lidose

De brochure over anticonceptie 

Het overeenkomstformulier betreffende de zorgen en anticonceptie

4) Bewaar dit formulier

5) Zorg ervoor dat uw patiënte uw instructies goed begrijpt
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•  De patiënte ontvangt de brochure over  an-
ticonceptie, evenals mondelinge adviezen 
De patiënte en de arts komen overeen over 
de te gebruiken anticonceptie

•  De patiënte ontvangt de algemene infor-
matiebrochure over Isosupra® Lidose

•  De patiënte ondertekent het overeen-
komstformulier betreffende de zorgen en 
anticonceptie

•  De patiënte verbindt zich ertoe om een 
zwangerschapstest uit te voeren

Negatieve zwangerschapstest alvorens te 
starten met Isosupra® Lidose:
•  De patiente ontvangt een voorschrift voor 

1 maand Isosupra® Lidose
•  De patiënte gebruikt de juiste 
anticonceptie

De arts ziet zijn patiënte elke maand en 
schrijft eventueel maandelijks een zwan-
gerschapstest aan de patiënte voor 

Het einde van de behandeling met Isosu-
pra® Lidose

•  Voortzetting van de anticonceptie 
gedurende 30 dagen na het einde van 
Isosupra® Lidose

•  Laatste zwangerschapstest 5 weken na het 
beëindigen van de behandeling 

De patiënte en de arts  
opteren voor een behande-
ling met Isosupra® Lidose

Als de laatste zwan-
gerschapstest positief is, 
medische evaluatie 

Positieve zwangerschapstest 
alvorens te beginnen met 
Isosupra® Lidose:
•  Geen voorschrift Iso-

supra® Lidose totdat 
de patiënte niet meer 
zwanger is

Positieve zwangergers-
chapstest tijdens de behande-
ling met Isosupra® Lidose :
•  Onderbreking voor de 

behandeling met Isosupra® 
Lidose  
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Aanvullende informatie

Voor	meer	informatie	over	het	Isosupra®	Lidose	Programma	ter	Preventie	van	de	

Zwangerschap,	gelieve	contact	op	te	nemen	met	de	Laboratoria	SMB	S.A./N.V	

Tel/Fax :	+32	(0)2	412	09	69

E-mail :	Dptpharmacovigilance@smb.be

Wij	moedigen	u	aan	om	ons	via	deze	contactgegevens	op	de	hoogte	te	houden	van:

•	Alle	gevallen	van	zwangerschap	tijdens	de	behandeling

•	Alle	bijwerkingen

•	Elke	andere	informatie	met	betrekking	tot	Isosupra®	Lidose
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s






